Acórdão n° 011/2020
Procedimento Administrativo n° 197/2019.
OBJETO: Apreciação do Recurso da Decisão do Diretor Geral da AGIR,
julgou IMPROCEDENTE o recurso interposto pelo Sr. V. S., para confirmar a decisão
proferida pela autarquia SAMAE/Blumenau, em Decisão prolatada pela área
administrativa do SAMAE de Blumenau, nos limites da LCM nº 632/2007, bem como da
jurisprudência pátria.
.
SOLICITANTE: Sr. V. S.
INTERESSADOS: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e SAMAE - Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto de Blumenau/SC.
Relator: Sr. José Vilson Brassiani - Acórdão n° 011/2020
EMENTA:
RECURSO COMITÊ REGULAÇÃO. VAZAMENTO OCULTO. INDEFERIMENTO.
MANTIDO O DEFERIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N. 476/1808, E NA DECISÃO Nº 101/2019 DO DIRETOR GERAL DA
AGIR, NOS LIMITES DA LCM Nº 632/2007, BEM COMO DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Membros
do Comitê de Regulação da AGIR, por unanimidade dos votos, acompanhar o voto do
Conselheiro Relator, no sentido de indeferir o recurso apresentado, mantendo o
deferimento parcial dos pedidos formulados no Processo Administrativo n. 476/1808 e
nos termos da Decisão do Diretor Geral nº 101/2019.
Blumenau, 14 de setembro de 2020.

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO
Presidente do Comitê de Regulação AGIR

JOSÉ VILSON BRASSIANI
Relator

RESOLUÇÃO Nº 11/2020 – COMITÊ DE REGULAÇÃO
ENCERRA O PROCEDIMENTO OUVIDORIA Nº 197/2019,
EM VIRTUDE DO RECURSO INTERPOSTO PELO SR
VENÉSIO SENEM, EM FACE DA DECISÃO DO DIRETOR
GERAL DA AGIR, QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO
PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 476/1808, DO SAMAE DE
BLUMENAU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO, Presidente do Comitê de
Regulação e HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação,
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, no
uso das atribuições que lhes são conferidas, respectivamente, (I) pelos artigos 31 e 36 do
Protocolo de Intenções, devidamente ratificado pelos munícipios consorciados, (II) Decreto
nº 064/2020, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis, e:
CONSIDERANDO que na Decisão nº 101/2019 do Procedimento de Ouvidoria nº
197/2019, o Diretor Geral da AGIR julgou IMPROCEDENTE, para confirmar a decisão
proferida pela autarquia SAMAE/Blumenau, referente ao recurso interposto pelo Sr.
VENÉSIO SENEM.
CONSIDERANDO que na Reunião Ordinária do Comitê de Regulação realizada no
dia 31 de agosto de 2020, por unanimidade de votos, aprovaram o relatório e o voto do
Conselheiro Relator Sr. José Vilson Brassiani, no sentido de indeferir o recurso apresentado
pelo Sr. VENÉSIO SENEM, mantendo o deferimento parcial dos pedidos formulados no
Processo Administrativo n. 476/1808, e na Decisão nº 101/2019 do Diretor Geral da AGIR,
tendo em vista estes se deram nos limites da LCM nº 632/2007, bem como da jurisprudência
pátria.
RESOLVE:
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Art. 1º Publicar para todos os efeitos legais o voto e a decisão proferida nos
autos do Procedimento de Ouvidoria nº 197/2019, remetido ao Comitê de Regulação para
julgar o Recurso Administrativo em grau de recurso, no qual o Conselheiro Relator votou
pelo indeferido do pleito, sendo este acompanhado por unanimidade dos membros do
Comitê de Regulação em data de 31 de agosto de 2020, conforme Ata nº 68/2020, da
Reunião Ordinária do Comitê de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR.
Art. 2º O Voto do Relator passa a integrar a presente Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Blumenau, em 14 de setembro de 2020.

CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO

HEINRICH LUIZ PASOLD

Presidente do Comitê de Regulação da AGIR

Diretor Geral da AGIR
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ANEXO I
VOTO DO RELATOR
PROCESSO DE OUVIDORIA 197/2019
Objeto: Recurso adm. à AGIR devido ao parcial deferimento do Proc. Adm. 476/1808 do
SAMAE de Blumenau/SC
Reclamante: Venésio Senem
Interessados: AGIR - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí e SAMAE - Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto de Blumenau/SC.
Relator (a): José Vilson Brassiani
1. RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo reclamante Venésio Senem
contra a Decisão proferida pela Direção Geral da AGIR nos autos do Procedimento de
Ouvidoria n° 197/2019.
Pois bem.
Inicialmente, o reclamante interpôs recurso contra decisão administrativa proferida
pelo reclamado, SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau/SC,
onde deferiu parcialmente os pedidos formulados no Processo Administrativo n. 476/1808.
Requereu administrativamente, que: a) adquiriu o imóvel em leilão judicial
(22.05.2018), situado a Rua Antônio Inácio Cardoso, nº331, Itoupava Central, Blumenau-SC,
por tal razão todas as dívidas anteriores à expedição de Carta de Arrematação, não são de
ônus do reclamante; b) todos os débitos estão prescritos; e c) ilegalidade de exigir a taxa de
coleta de lixo em terrenos baldios, uma vez que a construção fundada sob o terreno está
inabitável e prestes a ser desmanchada, restando ausente fato gerador da cobrança.
Assim, pleiteou a desvinculação de todos os débitos em aberto anteriores à
expedição da Carta de Arrematação sobre o imóvel de Matrícula sob o n. 13367, bem como
o cancelamento da cobrança de taxa de coleta de lixo sob o referido imóvel e
alternativamente, a prescrição dos mencionados débitos.
Foi interposto recurso (fls. 07-09) em face do Parecer SAMAE n. 242/2018,
alegando, em síntese, que foram ignorados os laudos realizados pelo técnico fiscal do
SAMAE, bem como de avaliação e penhora do oficial de justiça, os quais demonstram
perfeitamente ausentes quaisquer condições de morar no imóvel, não obstante o abuso de
poder ao criar uma nova matrícula para cobrar taxas e tarifas do bem sem autorização do
reclamante.
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O SAMAE, manteve seu posicionamento (fls. 25-36), dando razão ao Reclamante
para cancelar as cobranças de débitos em aberto anteriores à arrematação, 22.05.2018,
imputando as dívidas que sobrevierem a esta data ao Reclamante e a existência de
prescrição somente aos débitos relacionados a TCL, visto que as tarifas de água possuem
prescrição geral, nos termos do art. 205, do Código Civil; e criou nova matrícula para taxar o
imóvel, visto que não se enquadrava nas hipóteses de isenção do art. 341, do Código
Tributário do Município de Blumenau (LCM n. 632/2007).
A partir do recebimento da demanda (fls. 37), a Ouvidoria da AGIR abriu o
Procedimento Administrativo de Ouvidoria nº 197/2019 e expediu Ofício intimando o
SAMAE para se manifestar acerca da situação apontada pelo usuário.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 40-43), o SAMAE, arguiu, que: a) a cobrança de
TCL tem por fato gerador a utilização efetiva ou potencial, conforme o art. 375, da Lei
Complementar n. 632/2007; e b) para efetuar o recolhimento das taxas e tarifas posteriores
a arrematação, foi necessária a criação de uma nova matrícula.
O reclamante contrapôs (fls. 44-47), em resposta a manifestação do SAMAE,
rebatando as teses levantadas pela concessionária.
A seguir, a Ouvidoria da AGIR expediu o Parecer de Ouvidoria n° 38/2019 (fls. 53), e,
ato contínuo, encaminhou o Procedimento para parecer jurídico.
O Parecer Jurídico AGIR n° 213/2020 (fls. 54-57) entendeu no sentido de que o
pedido do usuário deveria ser indeferido pelo fato da decisão no Processo Administrativo n.
476/1808, se enquadrar nos limites da LCM n. 632/2007, bem como da jurisprudência pátria.
A Direção Geral da AGIR então se manifestou por meio da Decisão n° 101/2020 (fls.
58-61), indeferindo o pedido do usuário, pelos mesmos fundamentos do Parecer Jurídico.
Inconformado (não concordando) com a Decisão proferida pela Direção Geral da
AGIR, o usuário interpôs recurso a este Comitê de Regulação, que passo a decidir.
É o relatório do essencial.
2. VOTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a legitimidade da
cobrança de tarifa de coleta de lixo, bem como o cancelamento e baixa da matrícula n.
1091131.
Inicialmente, o Município de Blumenau possui dentro de suas prerrogativas, a
possibilidade de cobrar do contribuinte, seja por utilizá-la ou ter a sua disposição alguns
serviços, dentre eles a coleta de lixo, como prevê o art. 339, da LCM nº. 632/2007 (Código
Tributário do Município de Blumenau):
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Art. 339 Em decorrência do exercício do poder de polícia ou em razão da
utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível,
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, serão cobrados pelo
Município as seguintes taxas:
[...]
IX - Coleta de Lixo Ordinário;
Assim, a municipalidade, pode dentro de suas limitações tributárias, estabelecidas pela
referida lei, exercer o poder discricionário sem que haja arbitrariedade.
tema:

Nessa toada, transcrevo as palavras do ilustre Celso Antônio Bandeira de Mello1 sobre o
não se confundem discricionariedade e arbitrariedade. Ao agir
arbitrariamente o agente está agredindo a ordem jurídica, pois terá se
comportado fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em consequência, é ilícito
e por isso mesmo corrigível judicialmente. Ao agir discricionariamente o
agente estará, quando a lei lhe outorgar tal faculdade (que é
simultaneamente um dever), cumprindo a determinação normativa de
ajuizar sobre o melhor meio de dar satisfação ao interesse público por força
da indeterminação quanto ao comportamento adequado à satisfação do
interesse público no caso concreto. (grifei)

Assim, por força do poder discricionário, pode a reclamada exigir o recolhimento de
taxas, quando afere a possibilidade de cobrar. Isso se dá pela prerrogativa do art. 70 do
CTMB, que pode rever ou efetuar sua cobrança quando ocorrer uma das hipóteses de seu
rol, do qual restou presente a do inciso I: “Art. 70 - O lançamento é efetuado e revisto de
ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: I - quando a lei assim o determine;
[...]”.
Portanto, a municipalidade ao receber as informações que houve troca de
titularidade da propriedade do lote de matrícula n. 13.367, procedeu a atualização cadastral
e, dentro de suas atribuições, efetuou o lançamento da cobrança, diante do fundamento de
possibilidade de uso em potencial do terreno.
Pois bem, a referida lei determina a incidência da Taxa de Coleta de Lixo quando há
efetivo ou potencial uso do serviço, visto que ficam a disposição do contribuinte, como se lê
no art. 375 do CTMB:

Art. 375 - A Taxa de Coleta de Lixo Ordinário tem por fato gerador a
utilização, efetiva ou potencial, dos seguintes serviços prestados ao
contribuinte ou postos à sua disposição:
I - coleta e transporte dos resíduos sólidos e pastosos;
II - transbordo dos resíduos sólidos e pastosos;
III - deposição final dos resíduos sólidos e pastosos.

1

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, p. 401. 4
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Esse modelo de recolhimento não é de mera deliberação municipal, sendo
amparada pelo Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal
ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como
fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização,
efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível,

prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Não obstante, o poder de taxar o lixo recolhido, o Município pode outorgar a
prestação desse serviço a concessionárias.
Sendo assim, a fim de afastar qualquer possibilidade de irregularidade e em
respeito ao princípio da legalidade na administração pública, o Poder Executivo, por meio do
Decreto Municipal nº. 10.809/2015, aprova o regulamento dos serviços prestados pelo
serviço autônomo municipal de água e esgoto - SAMAE e pela empresa concessionária de
saneamento.
Com efeito, o art. 3º, inciso I, deste decreto é claro em discriminar o âmbito de
atuação do SAMAE, como lê-se:

Art. 3º - Os prestadores responsáveis pelos serviços públicos e suas
competências são respectivamente:
I - ao SAMAE, autarquia municipal, criada pela Lei nº 1.370, de 11 de agosto
de 1966, doravante, referenciada pelo termo SAMAE, a quem compete os
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS, abrangendo a gestão comercial dos serviços;

Logo, a autarquia pública opera dentro dos ditames da lei, inexistindo qualquer
ilegitimidade para recolhimento da TCL.
Para corroborar com a exigibilidade de cobrança, o terreno se encontra
desocupado e sem construções, adquirindo o caráter de terreno baldio o que, por sua vez,
não afasta a incidência da taxa.
Isto porque, apesar de o terreno estar desocupado e, aparentemente, não estar
gerando nenhum dos lixos ordinários, descritos no § 1º, do art. 375, do CTMB, os terrenos
sem edificações são um potencial local de armazenamento de lixo, bem como possível vetor
de animais nocivos à saúde.
Nesse sentido, o Exmo. Des. Genaro José Baroni Borges abordou de forma
excepcional:
os terrenos não edificados geram dejetos, e a mais das vezes, o que
mais grave, transformam-se em depósito de lixo, provocando
proliferação de ratazanas e insetos nocivos à saúde. “Por isso
demandam e até mesmo exigem a atuação estatal, em nome da
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saúde pública” (TJRS, AC 70038310249, rel. Des. Genaro José Baroni
Borges, j. 22.9.10).
Ademais, a coleta da TCL sobre terrenos inocupados não é novidade para corte
catarinense, que em caso análogo reforça o entendimento:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
TAXA DE COLETA DE LIXO. FATO GERADOR. ART. 77 DO CTN. PROVA
QUANTO À PROPRIEDADE OU DOMÍNIO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE
DE PAGAMENTO QUE CABE AO USUÁRIO DIRETO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DANO MORAL
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. TARIFAÇÃO QUE RECAI SOBRE O
TERRENO BALDIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. Via
de regra, é responsável pelo pagamento da taxa de coleta de lixo o usuário
do serviço, independentemente de ser proprietário ou mero possuidor com
animus domini, pois o fato gerador do tributo é a utilização, efetiva ou
potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte
ou posto à sua disposição, consoante a disciplina do art. 77 do CTN [...]
(TJSC, Apelação Cível n. 2011.049866-3, de Itajaí, rel. Des. Carlos Adilson
Silva, j. 11-02-2014). (TJSC, Apelação Cível n. 0038530-87.2007.8.24.0033,
de Itajaí, de minha relatoria, j. 23-05-2017). (TJSC, Apelação Cível n.
0023491-25.2013.8.24.0038, de Joinville, rel. Júlio César Knoll, Terceira
Câmara de Direito Público, j. 23-01-2018). (grifei)

Desse modo, a criação de matrícula para tarifar o contribuinte está dentro da
legalidade, pois é obrigação do Município recolher a taxa, tanto que a isenção é a exceção à
regra, nos termos do art. 100, do CTMB: “Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não
é extensiva: I - às taxas e às contribuições; ”, afastando a má-fé sustentada e patrocinando o
recolhimento da taxa de coleta de lixo.
Diante do exposto, o entendimento deste Relator é no sentido de julgar
IMPROCEDENTE o recurso interposto pelo Sr. Venésio Senem, confirmando a decisão
proferida pelo Diretor Geral da AGIR.
É como voto!
Blumenau, 31 de agosto de 2020.
José Vilson Brassiani – Conselheiro Relator
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